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  ملخصال

منظومة متكاملة من الرموز ھي ية الثقافة البصر
رات وتجارب  ات والمضامين تحمل خب واألشكال والعالق
د في  داع الجدي الشعوب الحضارية، وتساھم في صنع وإب

ة المجتمع  ،مجال الجماليات البصرية وتحمل فلسفة وطبيع
ي  لوك الفن ي الس ة ف ة ھام ا منظوم ه، باعتبارھ وتطلعات

ة العا ال المعرف م مج ي فھ افة ف ةوإض ذه م وز ، ھ الرم
رية  دركات البص دات األالوالم ي وح ودة ف اث ال موج ث

نسان دون معرفة مسبقة بھا، فاألشكال الجمالية يستقبلھا اإل
ا  ة بن ن العناصر المحيط ون م ة تتك ات معرفي ي معلوم ھ

  .وھي رصيد خبرات وتراكمات المجتمع
ذ ة ھ أتي أھمي ةت وعي  ه الدراس ادة ال ن زي م

ري من  واإلبداعيالمعرفي  ي تث ة البصرية الت خالل الثقاف
اء  م االرتق ي ومن ث ية للمتلق ة والنفس االتجاھات االجتماعي

ة،  بمستوى تصميم األثاث تساءل تووعالقته بالبيئة الداخلي
نال ة ع ي  دراس رية ف ة البص ردات الثقاف ھام مف ة إس كيفي

اء  ات البن أثير عملي دى ت ن م ديث، وع اث الح تصميم األث
اث في زيادة الوعي الثقافي البصري المعرفي لوحدات األث

اث ف اتلدى المھتمين به، وكذلك عن إسھام  يتصميم األث
ى  ي عل ارة المتلق ع مھ افرف اني  استكش دالالت المع وال

  . الرمزية المتعددة في مفردات تصميم األثاث المعاصر
دف تو ةھ ة  الدراس ة الثقاف ل منظوم ى تفعي إل

ى ا اث إل ميم األث اء بتص رية لالرتق ة البص ة النفعي لمثالي
ا  ،والجمالية وكذلك إلى التركيز على الثقافة البصرية كونھ

افي في  وعي الثق الي وال ذوق الجم مدخالً ھاماً في تنمية الت
كاله ي  أش وفرة ف وره المت اط وص ةأنم اث المختلف  ،األث

ات ذه المبتغي ق ھ نھج الوصفي  ،ولتحقي اول البحث الم يتن
وى  نظم للمحت ي الم ك التجريب ائجللووذل ى النت ول إل  ص

  . المتوخاة
الل و ن خ د م ة نج ة والعملي ة النظري ن أالدراس

ة البصرية ل توى الثقاف داخلي دى امس يلمصمم ال ؤثر ف  ي
ة ا ،وعيه التصميمي وتنمية قدراته االبتكاري يساھم في  مم

تو اء بمس م  ىاالرتق ن ث ور، وم رية للجمھ ة البص الثقاف
اث الحيتطو ياقه ر االتجاه التصميمي لقطع األث ديث في س

في  ،البنائي لتحقيق الھدف االتصالي والداللي المرجو منه
ام  ة والنظ ود والنمطي ز الجم ن حي ه م روج ب ة للخ محاول

Abstract 
Visual culture is an integrated 

system of symbols and shapes, relationships 
and implications bearing experiences 
civilized peoples, and contribute to making 
the new innovation in the field of visual 
aesthetics, and holds the philosophy and the 
nature of society and aspirations, as an 
important system in the artistic behavior 
and add to the understanding of public 
knowledge. These symbols and visual 
perceptions that consist in furniture units 
not received by human being, without prior 
knowledge; aesthetical shapes are cognitive 
information consists of the surrounding 
elements, a balance of experience and 
accumulations of society. 

The importance of this study was to 
increase the knowledge and awareness 
through creative visual culture that enriches 
the social and psychological trends of the 
recipient and then raise the level of 
furniture design and its relationship to the 
interior environment. Inquiries of the study 
are about:  the contribution of the visual 
culture in modern furniture design, the 
impact of knowledge construction of 
furniture units operations to increasing 
awareness of visual culture of involved 
persons, as well as the contribution of 
furniture design in enhancing the recipient 
skill in exploring the meanings and 
inferences that are non-visual information. 

The study aims to activate the visual 
culture system to improve the furniture 
design to the perfect utilitarian and 
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ة  ة الجمالي يم الثقافي ع الق ة ورف ى اإلبداعي ألوف إل الم
ور ام للجمھ رورة االھتم ة بض ي الدراس ه توص ، وعلي

ا في  تفادة منھ تصميم بدراسة الثقافة البصرية بھدف االس
  . األثاث وتفعيله في الفراغات الداخلية

ات ة الكلم اث،  :المفتاحي ميم األث رية، تص ة البص الثقاف
ري،  ر البص ي، التفكي اء المعرف داخلي، البن ميم ال التص

  .األثاث المعاصر
  

aesthetic, as well as to focus on the visual 
culture as an important input in the 
development of aesthetic taste and cultural 
awareness in the bodies and forms are 
available in different styles of furniture. To 
achieve these purposes, this paper deals 
with the descriptive and systematic 
experimental quantification of the content 
in order to reach the desired results. 

Through theoretical and practical 
investigation, we find that the level of 
visual culture with the interior designer 
impacts his/her design consciousness 
affects the design and development of 
innovative capabilities, which contributes 
and creativity to raise the level of visual 
culture to the public, and then the 
development of design trends of modern 
furniture in its constructivist context to 
achieve its communicational and semantic 
objective, in an attempt to get out its apathy 
from typical and familiar system to 
creativity, and raise the cultural aesthetic 
values of the public. The study recommends 
the need to pay attention to the visual 
culture in order to make use of them in 
furniture design and activation in the 
interior spaces. 
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  :مقدمة

رات  تساھم الثقافة البصرية كمنظومة متكاملة من الرموز واألشكال والعالقات والمضامين تحمل خب

 ،وتجارب الشعوب الحضارية في تطوير اتجاھات التصميم الداخلي بشكل عام وتصميم االثاث بشكل خاص

ة ولفلسفة واتجاھات التصميم المع ه من ناحي ة أخرىتستجيب الحتياجات المجتمع وتطلعات  ،اصر من ناحي

بھا  ةمسبقة نسان دون معرفال يستقبلھا اإل ثاثاألتصميم وحدات في  الموجودة الرموز والمدركات البصريةف

ا تتكون من العناصر المحيطة معرفية اتمعلوم ھيشكال الجمالية األف رات وتراكمات  ،بن وھي رصيد خب

  .)2010 ،العمايرة( مجتمعال

ة ترتبط الثقافة البصرية با ألحداث التي يبحث من خاللھا المتلقي عن المعلومات والمعاني لتعزيز حال

ة  ا، وللبني تقبال البصري لھ اج الصور واالس ات إنت ق بعملي دة تتعل رات جدي اب خب ة واكتس ة االبداعي الرؤي

ا الجما ي وظيفتھ ل ف يلة اتصال بصرية تتمث ا كوس ى جانب وظيفتھ اً إل اً ھام اث دوراً وظيفي كلية لألث ة الش لي

اس  ة اإلحس ي وتنمي مم والمتلق ن المص ل م ة لك رة الثقافي كيل الخب ي تش ؤثرة ف يلة بصرية م ا وس باعتبارھ

 .بالجمال والفن وتفعيل القدرة على فھم المدركات البصرية المختلفة في البيئة المحيطة

وعي و ادة ال درة تلعب الثقافة البصرية دوراً ھاماً في تكوين المصمم الداخلي وتساھم في زي ة الق تنمي

داخلي راغ ال ة للف ميمية االبتكاري ول التص ار والحل د االفك ي تولي ارات  ،عل د خي ي تحدي اھم ف ذلك تس وك

ا  وان ومالمس وغيرھ مستخدمي الفراغات الداخلية المرتبطة بمكونات ملء الفراغات من أثاث واضاءة وأل

ر مباشر في تطوير اتجاھ ام وھذا الوعي البصري يساھم بشكل مباشر وغي داخلي بشكل ع ات التصميم ال

ة  اً من النمطي ة متجھ اث الحديث تكتسب دالالت رمزي ردات تصميم االث اث بشكل خاص فمف وتصميم االث

  .والجمود إلى االبداع في الشكل والوظيفة

  

                  :الدراسةأھمية 

ة البص ه الثقاف رية في تشكيل االتجاھات تنبع أھمية الدراسة من الدور المعرفي واالبداعي الذي تلعب

ة  ة الداخلي ه بالبيئ اث المعاصر وعالقت االجتماعية والنفسية للمصمم والمتلقي واالرتقاء بمستوى تصميم األث

  .المحلية

 

  :الدراسةمشكلة 

 في التساؤالت التالية الدراسةمشكلة لما سبق يمكن بلورة  ستناداً إ:  

 ؟المعاصرثاث األصميم ت  في كيف يمكن االستفادة من مفردات الثقافة البصرية  

 ى إ دىأل ؤثر ي م ات  ت يعملي اء المعرف اثلوحدات األ البن افي البصري  في ث وعي الثق ع ال رف

 ؟للمتلقي

  دالالت اني وال اف المع ى استكش ي عل ارة المتلق ع مھ ي رف اث ف اھمة تصميم األث دى مس ا م م

 الرمزية المتعددة في مفردات تصميم االثاث المعاصر؟
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  :الدراسةأھداف 

  :يلي ما إلى ھذه الدراسة ھدفت 

ة إ معاصرثاث الاألميم بتص وصوالً  العمالءلدى  الثقافة البصرية تفعيل منظومة - لى الجمالية والنفعي

 .المعرفية

ى - ة البصرية التركيز عل ة الثقاف ااعتبارب تنمي دخالً  ھ الي م ذوق الجم ة الت وعي  لتنمي افي في وال الثق

 .المعاصر ثاثاأل تصميم أنماط مختلفلوصوره  أشكاله

   :الدراسة ياتضفر -

ا ألمتعددة ا ،لمعاصرثاث ااأللتصميم  ،الثقافة البصريةمنظومة  - سلوك  هيتوجبعاد يمكن من خاللھ

  .خدمالمست

ا  - ة من خالل م دالالت الرمزي اني وال البناء المعرفي لتصميم األثاث الحديث يسـاھم في ادراك المع

   .في تعزيز وظائف الفراغات الداخليةيقدمه من حلول تصميمية مبتكرة تساھم 

 :الدراسةمنھجية  -

وى باستخدام  - نظم للمحت ي الموضوعي والم ي والتحليل نھج الوصفي التجريب ين الم تجمع الدراسة ب

  .أدوات تطبيقية تستند الي التخطيط والتمثيل المعرفي في تصميم وحدات االثاث المعاصر

  

  :الدراسةمصطلحات 

 :ةالبصري الثقافة -

اتدرة على فھم وصياغة القھي  ر حساسية ،البصرية العالق ذلك تكون أكث نظم  وب الم المحيط ولل للع

ا والعالقات التى نحن جزءاً  رة الشخصيةك ،منھ ى الخب ا تشتمل عل ا أنھ ال باإل م ة والخي ى والمعرف ضافة ال

الي الخبرات االجتماعية ذوق الجم ر، ومايك ( والتكنولوجيا والت ا وعرف)2007دواي ة البصرية ت ، كم للثقاف

ا  وم"بأنھ كل صور أو رس ي ش ات المعروضة ف م المعلوم ير وفھ راءة وتفس ى ق درة عل ذلك ،"الق ا  وك بأنھ

  ).2011 الزغول،( "القدرة على تفسير الرسائل وتوليد الصور لتوصيل األفكار والمفاھيم"

م و ي فھ درة عل ي الق ر فھ اث المعاص ميم االث ال تص ي مج رية ف ة البص ا الثقاف ياغة أم ل وص تحلي

  .العالقات البصرية البتكار حلول تصميمية مبتكرة ذات دالالت رمزية للمصمم والمتلقي

  

   :المعرفي البناء - 

ة إو فكار والتصورات الذھنيةلمعاني واألاستيعاب استدخال واھو عملية  ذاكرةإمكاني  ستدعائھا من ال

وتنتج من  ،من البناء المعرفي للمتلقي صبح جزءاً لتصلية األ دراكيةاإل ةالخبر عادة عرضھا في شكل يشبهإو

  .)م2004 ،الزيات( ، من خالل نشاط تفاعلي مع الحدسللمتلقي تفاعل بنائي بين الحواس والعقل
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  : للدراسةطار النظري اإل

ة  ق االنخراط في العملي يلعب تصميم األثاث له دورا إيجابيا في تطوير ثقافة اإلنسان وذلك عن طري

، حيث يبدأ الشخص باإلحساس والتفكير والتأمل وإدراك العالقات واكتساب المعرفة والكشف عن التصميمية

الحقائق، وفي ضوء ھذا كله يعتبر األثاث مجاالً لالرتقاء بثقافة الفرد، فمن خالل ھذا المجال يتحرك اإلنسان 

ي بكامل كيانه، ال انفصال بين عقله وجسمه، أو بين فكرة ووجدانه، أو بينه ك كائن حي متكامل وبين البيئة الت

ى مختلف أشكاله  اث عل ه، فاألث ا توظيف تم بھ ي ي يعيش فيھا، إنما يتحرك بكل كيانه ليحقق النھاية الخالقة الت

اة من  ه صورة منتق ذي ينشده ألن وألوانه معين فياض ال ينضب يغذي ثقافة اإلنسان ويحقق له أمله الثقافي ال

ذلك يستطيع المتلقي  الحياة أوضحھا المصمم بنظرة ة، وب ر الواعي ين غي ا للع اة فقربھ ذه الحي ى ھ زة عل مرك

ي أصبحت جزأ  المصمم أن يعكس ما يكتسبه من الفن على الحياة فيرتقي بحياته العامة، نتيجة ھذه الثقافة الت

  ).1997الحسيني، (ال يتجزأ منه 

  

  :الخصائص العامة للثقافة البصرية: أوالً 

 .مھا في الحياةين وحده ھو المختص بالثقافة وبإدراك مظاھر الجمال وتقيفاإلنسا :اإلنسانية -

 .فالثقافة تنتقل إلى األجيال وعبر األجيال :االكتساب -

ويكتسب اإلنسان الثقافة منذ مولد اإلنسان عن طريقة الخبرات المباشرة وغير : التراث الثقافي -

 .المباشرة

 .محيطهيش مع اوھو ما يجعل اإلنسان يتع: التطبيق الثقافي -

فالثقافة تتكون من قطاعات أساسية وكل قطاع يتضمن مجموعة مختلفة من العناصر وكل : التشابكية -

وأن ھذه العناصر تكون شبكة  ،ھامجموعة عناصر تتصف بصفات واحدة يمكن أن تميزھا عن غير

ا ،واحدة ال يمكن فصل أي أجزاء منھا راث الثق ادي للت ق الم دة وإن الحضارة ھي التطبي في وھي ولي

افي راث الثق ذا الت دة ،ھ ة واح ه لعمل ا وج ل منھ ارة فك ن الحض ة ع ل الثقاف عب فص                ويص

)Khalaj & Pedgley, 2012(. 

 .ويعني تنوع المضمون الثقافي في المجتمعات :التباين -

ال في المجتم :ستمراريةاإل - ع الواحد وال فالثقافة تستمر آالف السنوات وتتغير مظاھرھا بتغير األجي

 .يعني ھذا أن الثقافة تظل كما بدأت أول األمر، دائما ھناك التراكم المنطقي لجزئيات العلوم

ذوق  :الثقافة عضوية وفوق عضوية - ارس اإلنسان الت وع اإلنساني فيم د بجذورھا في الن وھي تمت

 .والتفكير

ة السلوكيات فالثقافة علنية صريحة وخفية مقنعة تراھا في السكن  :الثقافة علنية - بس وفي أنظم والمل

  .)1991 ،غراب( لسلوكياتلكشيء ظاھر أما الشيء الخفي فھو المحرك والدوافع 
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  :مرتكزات الثقافة البصرية

  :للثقافة البصرية ثالثة مرتكزات أساسية

ً تدفق) المتلقي(خبرات  تدفق -1 ً  ا ة بالحرطبيعيا دأ في الطفول رات تب ة ، وانسياب أفكاره تلقائيا، وھي خب ك

  .وبالجسم كله

ى يستطيع ةن مفردات حسية، بصرية، سمعية، لمسييتكو في المبادرة  -2 ى، حت ، تذوقية، واكتسابھا معن

  .من خاللھا مع مكونات البيئةأن يتفاعل ) المتلقي(

ياء ) المتلقي(حاجة  -3 ً ) عناصر التصميم(إلى التدريب على ترتيب األش كليا ً  ش ا ً أو مكاني .. .، أو صوتيا

  ).1992سيد، ( ا، فيتدرب على تكوين متتابعات أو متواليات منھاالخ وتنظيمھ

  

ولكي تتحقق منظومة الثقافة البصرية البد من دعم األركان والركائز التي تقوم عليھا الثقافة البصرية 

  .)التعليم البصري  - االتصال البصري  - التفكير البصري  - اإلدراك البصري(ومنھا 

اث دور دات األث ؤدي وح ر ولت ون أداة تغيي ن أن تك ط ولك ع فق ة للواق رآة عاكس ون م ا يجب أال تك ھ

  .وحث على الجدية والبناء السليم لثقافة الفكر المجتمعي

ه  التصميمأن وباعتبار   ا يقدم ا من أبرز وأھم أدوات الثقافة في عصرنا الحالي لم من تصميمات لھ

ع مستوى ايم األتصميساھم  فعالة ومؤثرة على المجتمع، إستراتيجيةأبعاد  اث في رف ك ث ة البصرية وذل لثقاف

ا ي الل م ن خ امين وإم ن مض ه م الءات حمل ىم ؤدي إل ي  ت توى التلق اع مس دارتف ي ىل ر  ،المتلق فالعناص

وين اوتتد، اإلحساس الوجداني للمجتمع تعكس ،التصميمية فيه بكل ما تحمله من رموز وإيحاءات خل في التك

  ).Petiot & Yannou, 2004( افية لهالعقلي والتوجھات الفكرية والثق

  

  : ستثارة في تلقي الوحدات التصميمية لألثاثاإلأوجه :  ثانياً 

  :المثيرات المحيطة -أ

ا  ة، وألنھ رات كامن المنتج ھي مثي كل العناصر واألشياء واألحداث المكونة والمساعدة والمحيطة ب

 .)2007، يعزم( فھي تسمى بالمثيرات المحيطة توجد في البيئة المحيطة

  

  :المثيرات الممثلة - ب

تسبب المثيرات الفعالة المستخدمة في بنائيات التصميم التي تصل إلى المستقبالت البصرية للمتلقي 

ي  ردة ف ات المجزأة أو العناصر المتف ردة أو المعلوم وز المتف ع الرم ي تجمي ل ف ى يتمث رد فعل حت

ز كلتسمى بالمثيرات الممثلة والھ ةداخل توصيفات بنائي المدخالت  دف الرئيسي ھو تجميع وترمي

   المحيط يإلى حد ما المثير األول يشبهثاث في بناء مثير المساعدة  في تصميم األ

)Khalaj, J., & Pedgley, O., 2012(. 

  

  :المثيرات المدركة - ج

ة فك ضع المثيرات الممثلة في تصميم األتخ ى المركز المناسب في المخ لعملي ي تصل إل اث الت ث

ة، اإلشارات المستخدمة في التصميم  ترميز المثيرات المدرك ذ ب ة وتسمى عندئ ات معرفي إلى تكوين
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حة  رى واض ى أخ ة إل رات الممثل ل المثي ي تحوي اعدة ف و المس ة ھ رات المدرك ذه المثي دف ھ وھ

  ).2003الخولي، ( ومحددة للمتلقي

  

 : ثاثتصميم األبئية وعالقتھا الجماليات البي: ثالثاً 

ز الخاص  ماليات البيئية حالة من التفاعل العلميجلتمثل ا الين من مجاالت البحث الممي ين مج اب : ھم

ة ات التجريبي يو ،الجمالي نفس البيئ م ال ث ي ،عل ة سحي اھج بحث علمي االن من ذان المج بة تخدم ھ مناس

د( نسانيةلمثيرات الطبيعية واالستجابات اإلا في تفسير العالقة بين تساعد مل تويش، )2001، عبد الحمي

ام األ ات ااالھتم ي الجمالي ي ف ة عللساس أثيرات  ىبيئي م الت اوالت لفھ ة مح ر البيئي ي التفكي ة ف الخاص

م  إلىبھذا الفھم والسلوك، ثم ترجمة النتائج الخاصة ) االنفعاالت(والوجدان  دة يحك تصميمات بيئية جدي

 ً   .بالنسبة لھم عليھا الناس بأنھا مفضلة أو محببة جماليا

ات التصميم من البيئية الجماليات  وتعتبر اثلوحدات األالعوامل التي توضع في االعتبار خالل عملي  ث

ىبل و ة طالقاإل أھمھا عل ا البيئ دو عليھ ي تب ة الت ي ي، فالكيفي ة الت يشالداخلي ا اإل ع ؤثر في فيھ نسان ت

ه عل تنتا ىخبرات أثر اس ة، فتت ذه البيئ ي ھ وده ف د وج ال عن ن الح عر بحس ر فيش و مباش ة نح جاته التالي

وع ، والعكس بالعكس ة لتن ؤثرات البيئي نالم ؤثرات شكلية  م ىم ة إل ؤثرات رمزي ويمكن أن تكون  ،م

ؤثرات إلىينبغي الوصول لذا و ،مؤثرات لونية ر ت صيغة تكاملية بين ھذه الم ل الشكلي يركعب ز التحلي

ون والشكل التي تؤثر في االستجابات الجمالية  ثاثتشكيل األخصائص  لىللجماليات ع مثل الحجم والل

خ...وازنتوال زي في .ال ل الرم ا التحلي ز علرأم ك  ىك رتبط بتل ي ت وز الت دالالت والرم اني وال المع

تستدعي معايير مختلفة من تلك التي تستدعيھا زھرة مثالً الخصائص الشكلية، فنجد أن زھرة صناعية 

ً  سلوب دوراً ويلعب اللون واأل .طبيعية ز الرمزي أو الداللي، وفي ھذا الجانب  مھما وم الترمي يشير مفھ

ذاكرة أو بصرية لفظية إلى تمثيل المعلومات في صورة رموز سواءً  ة للتخزين في ال  تكون أكثر مالئم

)Anderson, 1995.(    

ً  أن اللونإلى ننا نخلص إوطبقا للسابق ف اثفي تصميم األ يعد عنصراً مھما اث  ،ث ز األث يساعد في تميي

ة عناصر عن  و يجذب اإلبقي ة، فھ ة المحيط اه البيئ ة خاصة نتب ون ذو عالق ون الل دما يك اني عن بالمع

   .في الظھور ثاثيساعد األف والدالالت الرمزية

  

  : ثاث عبر منظومة الثقافة البصريةالبيئة اللونية في تصميم األمرتكزات : رابعاً 

رإن المعلومات التي يتحسسھا اإل ة تم ه في البيئ ة،  نسان من خالل حركت من خالل مرشحات ذھني

 معينا يمثل العالم المحسوس لدى اإلنسان،تنتج ھيكال  أوتتضخم أو تضعف، تنظم أو تصنف أو تلغي 

ة للمحيط  اتج عن الحس البصري للعناصر المكون ا الشعور النفسي الن وتعرف البيئة البصرية بأنھ

ة ألخرىأن ھذه العناصر كثيرة وتختلف من إقليم آلخ، ووالمعنويالمادي  ع  ر ومن مدين أو من موق

   :، وتتمثل أھم ھذه المرتكزات فيما يليخر وكذلك من مجتمع آلخرآل

ونياإل - أ اء البصري الل اءويقصد : غن ھا  باإلغن ي يتحسس ادة المشاھدة البصرية الت البصري زي

ي ويعت ىمالمتلق ا د عل يين ھم انبين أساس دد الع: ج ميميع ز التص ي الحي ودة ف  ،ناصر الموج
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ك العناصريرابطتقة الالعالو ين تل ذه الخاصية بالمستوى التفضيلي من  ،ة ب ق ھ تصميم وتتعل

 ميمة لفنيات تصلوان المالئمة ويتضمن كذلك اختيار األ ثاثاأل

  ). 2001والدوري، والعبيدي،  ،الحيدري(

   

ري -  ب ابع البص ية والط ائص إ: الشخص ة الخص ي مجموع ري ھ ابع البص ية والط ن الشخص

ً والصفات التي  ً تجعله أو  تميز شيئا ول إفإذا كانت بيئة ما تتميز بشخصية متفردة ف .معروفا ننا نق

 ً ً  أن لھا طابعا ز مجموعة من معينا ، وأن من أھم استخدامات اللون البصرية ھو تصنيف وتميي

اثالوحدات من األفقد تكون ھذه  .العناصر في بيئة معينة ة في الحجم و ث ، ولكن الشكلمختلف

   ).2004أبو المكارم، (ومنحھا ھوية معينة  ھاتمييز يساعد علىه لوني معين استخدام اتجا

  

  : ثاثاألتصميم مبادئ : خامساً 

ى : مبدأ التعبيرية -1 ي عن المعن ر حقيق ا ھي إال تعبي ة، وم وھو يفسر أي ظاھرة شكلية في الطبيع

داخليالكامن وراءھا، وھذا ما يجب أن يحققه المصمم  ر تفي ال ال اثألا من خاللعبي ى، ث أن  عل

 ً   .يعكس الفكرة يكون التعبير صادقا

دأ األ: مبدأ النظام العضوي -2 ذا المب ق ھ ائن حي في  يساسينبث و أي ك ة في نم ة الكامن من الحقيق

اھرتين اة العضوية تكشف عن ظ ة، وھي أن الحي امتين الطبيع ا ھ ردة: ھم ا المنف ود الخالي  ،وج

ردة س على ية ھذا النسيج أوالً وتتوقف حيو ،عضويارتباط ھذه الخاليا بنسيج و المة الخاليا المنف

 ً ا ببعضھا ا على وثانيا اءة ارتباطھ بعضدرجة كف ة األ ،ل ى بني ه عل دأ وتطبيق ذا المب اثووفق ھ  ث

ا ثاثاألوحدات تشكيل حتويھا طبيعة العناصر التي ت ه يعتمد علىيتضح أن اط بينھ ، وكفاءة االرتب

ؤدي األھذا  ، وعلىالبيئينوعية المحيط  وكذلك على وين األساس يجب أن ي اثتك رد ا ث ىلمنف  إل

مع البيئة  العضويالكامن في عناصره، وفي الوقت نفسه تحقيق الترابط  تعبير حقيقي عن المعنى

  . المحيطة

ة،  :مبدأ الترابط -3 دو في الظواھر الطبيعي ا تب رابط كم ة الت يوھو يعكس حال ً  والت ا في  تتجمع مع

دام خارجي ومثلھا عن المشھد الحضري وأن مشھد المحيط الصورة واحدة متناسقة تعبر ع ن انع

لوحدات شكال وبالتالي تفكك النسيج الحضري اكمات غير متجانسة من األيسبب تر مبدأ الترابط

  ).2001 الحيدري وآخرون،( التصميم

  

  : في تبادل مع البيئة ثاثجوانب أساسية لوضع األ

ة  االرتباط الوظيفي التأكيد على ويتضمن Urban Structureالحضري  البناء -1 والبصري للمنطق

  .بھا ثاثالخاصة لوضع األ

ھد الحضري  -2 ع  ويتضمن Urban Landscapeالمش ة م رابط خصائص المنطق خصائص الت

   ). 2001الحيدري وآخرون، ( والعناصر المكونة لمشھد المنطقةثاث تكوين األالفنية ل
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 : فاصيلدراك الفراغ والعمق والتإدور اللون في 

ى ان درج يضفي عل وني المت ل الل كالً  التكام ميمي ش ً  الموضوع التص قا ة  منس ين بطريق ه الع تدرك

ة اإل ي فتسھل عملي ز المرئ ين داخل الحي ة الع نظم حرك رى العيندراك، فمنظمة فالتصميم بشكله المنظم ي  ت

ة في إوتعيد الدورة مر ،المألوفةاالشكال غير  ثم تتدرج إلىأوالً  فالشكل المألو دراك تفاصيل ة أخرى رغب

ة  ذه العالق ين= دراك اال" :ظھر في الصورة الرياضيةتالشكل المنظور، وھ از + بصار ومركز اإل الع جھ

اث لذلك تب ،)2004البطريق، " (االستدراك الشخصي+ التوافق الحسي  ة لوحدات األث دأ التصميمات الداخلي

  ).1رقم  شكل( ھا المساحات السلبيةيجابية تليبمساحات إ

  

  
  مفھوم المساحة االيجابية والسلبية في التصميم :)1(شكل رقم 

  

 يوضح المساحة السلبية في التصميم  )1

 يوضح المساحة السلبية بين االشكال الضيقة والواسعة  )2

  الخاص بلون الخلفية )الصلب(يوضح الشكل السلبي  )3

 

ي(وھمي التي تقسم بخط المساحة فإن ) Wong, 1997(وبناًء على رأي  ز التصميم  )غير مرئ تج في حي ين

  : )2شكل رقم ( ما يلي عنھا

 . األشكال المقسمة عن طريق ھذا الخط -1

 . على الجانب االخر للخط) سلبية(األشكال اإليجابية التي تصبح عكسية  -2

 . االشكال التي تغير المكان أو االتجاه على الجانب اآلخر من الخط -3

 . لجانب االخرتكوين أشكال بصرية مختلفة على ا -4

 .أشكال ايجابية تتغير عند بداية الخط -5

 

 
  االشكال المحتملة الدرك المساحة المقسمة بخط غير مرئي في حيز التصميم ):2(شكل رقم 
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ً دسسا   :ثاثعلى تصميم األشبكات التفكير البصري وتأثيرھا : ا

ة متصلة تكون نموذج  يالت بصرية عقلي ارة عن تمث ر البصري عب ة شبكات التفكي أو شكل للمعرف

اث ة  ،حول تصميم األث تھلك بطريق داخلي والمس ن المصمم ال ل م زود ك تعلم ت ة لل ة تحويلي وھي لغ

وھي أشكال تنظيمية يمكن أن يستخدمھا المصمم . لرؤية كيفية التفكير في المحتوى المعرفي للتصميم

ة أو لفظ ة رمزي ودة بالتصميم بطريق ات الموج ين المعلوم ات ب ل العالق ين لتمثي ة أو صورية لتحس ي

ر  اھيم والعناص ين المف ات ب ح العالق ى توض ة ذات معن اء معرف ي، وبن ري للمتلق تقبال البص االس

ي التصميم تخدمة ف ات المس ي  .والتكوين ة ف ة للمعرف تھلك للصورة الكلي ي ادراك المس اھم ف ذا يس وھ

  ). 2009حماده، (تصميم األثاث 

ة اإلدراك،  وتعتمد شبكات التفكير البصري بشكل أساسي ى تنمي على الخيال، ومن ثم فھي تساعد عل

ة  ل والرؤي ز والتحلي ل التركي ات البصرية الفسيولوجية مث ر مجموعة العملي والمعرفة البصرية، عب

ة  كيالت المختلف ة للتش يالت المعرفي كيل التمث ى تش درة عل داع البصري، والق ون والخ ة والل المحيط

ل ي العق ا ف اث ومعالجتھ دات األث انكر  .لوح أثير م ا لت ر البصري وفق بكات التفكي ير ش ن تفس ويمك

م (للخداع البصري ) The Munker-White Effect(االبيض اللون  راءة ) 3شكل رق تم ق حيث ت

  .ألوان الشكل على أساس االشياء المحيطة به

ن  نعكس م د ت ي الضوء الواح اورتين ف ين متج ين قمت ة ب ا الموج ي تقطعھ افات الت الرغم أن المس  وب

وان  نقطتين في ھذا الشكل ربما تكون متشابھة أو ى أساس األل حتى نفسھا إال أن أعيننا تقرأ اللون عل

ى اليسار ون عل اء الل اطع الزرق ه، فالمق ك ) a(واألشياء المحيطة ب تح وبشكل واضح من تل تكون أف

  . )Fraser & Banke, 2004( واألسود األبيضبتأثير اللونين  )b(الموجودة على اليمين 

  

 

  للتفكير البصري تأثير مانكر االبيض اللون) : 3(شكل رقم 

  

  :ثاثمستھلكي األمميزات التفكير البصري وأثرھا على : اً سابع

ادة تنظيم عناصر  -1 ى إع وم عل ة تق ة ھادف ة ديناميكي ة معرفي ة عقلي اره عملي التفكير البصري باعتب

ر التصميم بما فيه من رموز ودالالت ومفاھيم وأنماط ج ديدة تساھم في استيعاب التصميم من أكث

املة )4شكل رقم (من زاوية واتجاه ووجھة نظر  ة ش ة ذاتي وين رؤي ، حيث تتكامل فيما بينھما لتك

  لكل عناصر تصميم األثاث ولھذا فھو يعد أحد أشكال مستويات التفكير العليا 

)Fuery & Fuery, 2003.(  

تقبال البصرياكفاءة رفع  فيالتفكير البصري  يساھم -2 ى التعامل مع  الس ه عل دى المتلقي وقدرت ل

  .تصميم األثاث
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داخلي ومستھلكي قطع  -3 ين كل من المصمم ال ار ب يدعم التفكير البصري طرقاً جديدةً لتبادل األفك

  .األثاث

يعمل التفكير البصري علي تنمية الجوانب البصرية الفسيولوجية لدى المتلقي ليتمكن من التعرف  -4

  .المعرفة بصورة متواصلة وبناء

ي  -5 ر البصري ف اھم التفكي راء يس ة اث اليب رمزي تخدام أس اث واس ة لتصميم األث ار اإلبداعي األفك

  .)Petiot & Yannou, 2004( وداللية مختلفة لزيادة جذب االنتباه والتشويق

ة  للتفكير البصري دوراً ھاماً في تنمية قدرة على إصدار استجابات تباعدية تتميز -6 ة الفكري بالطالق

  ).2011الزغول والزغول، (والمرونة العقلية، ويزيد من فرص اإلبداع خالل عملية التلقي 

  

  

وتمثل القدرة على استقبال لون الجسم وشفافيته خارج الخط المباشر ) درجة 90زاوية (الرؤية المحيطية  - أ

  ).االدراك الكلي للشكل(للبصر 

ون  –زاوية الضوء  –نوع الضوء  –الضوء الكافي (ميم شروط الرؤية اللونية لوحدة التص  -  ب أثر الل عدم ت

 ).بآخر دون فارق زمني

ارة -  ج اث  إث دات األث ي تصميم وح العمق الفراغي ف ين (اإلحساس ب العمق الفراغي ح دالالت اإلحساس ب

ي خط النظر  اً تالق العينين مع زيح البصرين  –النظر ب اس، دالالت ”Binocular Vision“ت  اإلحس

اع النسبي  –عمق الفراغي حين النظر بالعين الواحدة، الوضوح بال داخل  –الضوء والظل  –االرتف  -الت

  ).المنظور الخطي والھوائي والتفصيلي

  التفكير البصري كيفية استيعاب التصميم لمفردات نماذج لوحدات االثاث توضح  ):4(شكل رقم 

  

  :ثاث الحديثألتصميم اللمعلومات في المعرفي التخطيط والتمثيل : اً ثامن

دى، والقواعد "تعتبر المخططات المعرفية  ة الم الشكل التنظيمي الخاص للمعلومات في الذاكرة طويل

ر  ذلك تعتب ة وب رق مختلف دة ط ا بع دمج بينھ ات ال ات وعملي ذه المعلوم تخدام ھ ي اس تحكم ف ي ت الت

  .)2008عبد الحميد، " (المخططات ھي األساس العام الخاص بفكرة معينة
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تمكن  Cognitive Schemasإن المخططات المعرفية  ة ي في تصميم االثاث، ھي استعدادات معرفي

ردات التصميم  ى مف ى عل زة وإضفاء المعن ة متمي تجابة للتصميم بطريق ن االس ا م ن خاللھ رء م الم

د، (وتنظمھا وتوظفھا واسترجاعھا عند الحاجة  د الحمي ة )2001عب ة ولكن مواءم ، وھي ليست غاي

ا بين  تالءم معھ دة ت ة جدي وين مخططات معرفي الي تك دة وبالت رات الجدي رد والخب ة للف ة المعرفي البني

  ).5شكل رقم (

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  نموذج من المخططات المعرفية ):5(شكل رقم 

  

  :وھناك ثالثة أنواع من التمثيالت التي يمكن بواسطتھا وصف إدراكات وخبرات المتلقي وھي

يم االستجابات  ثل في التعليم من خالل اتموت :التمثيالت العملية )1( ى تعل لعمل، ويعتمد في جوھره عل

  .ذاتھا والتعود على إصدارھا

ة )2( يالت الرمزي ه وت :التمث ي عن خبرات ر المتلق ي تعبي ل ف ن خاللتمث ل  م اظري والتمثي ل التن التمثي

ر  ة واستخدام الرموز كصور تفكي ة في الرموز واألشكال واللغ ة االفتراضي وتكون ممثل مخزون

  .لآلخرين) المصمم(ينقلھا الفرد 

ة )3( يالت األيقوني ي  :التمث يم الحس واع التنظ ن أن ره م يم البصري وغي ى التنظ د عل ي تعتم ي الت وھ

ى باإلضافة ة  إل ث تحل األيقون ياء حي تخدام الصور التلخيصية لألش محل ) الصور البصرية(اس

 .الشيء الفعلي

  

 الترميز

 اإلحساس الصورة العقلية الذاكرة

 اإلدراك التمثيل

  المواءمة والتمثيل
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  :مراحل اكتساب وتمثيل المعرفة: اً تاسع

ون  الم آندرس رى الع ة  Jone Andersonي ل المعرف اب وتمثي ير (أن اكتس اول تفس ات تح أطروح

ات ر ) وشرح الكيفية التي يمكن من خاللھا تشفير ومعالجة المعلوم ة أكث اج المعرف ات انت في عملي

اني ارات  ندرسونآوافترض  ،منه من خالل شبكات ترابطات المع ة بالمھ ة المتعلق ل المعرف أن تمثي

  :جرائية يحدث من خالل ثالث مراحلاإل

ذ  Cognitive Stage: المرحلة المعرفية -1 في ھذه المرحلة يتعلم األفراد القواعد الصريحة لتنفي

ھا  ياء وخصائص ل األش ة عم م طبيع ي تحك ة الت اب المعرف تدخال واكتس ون باس ارة ويقوم المھ

ر ن الف ي تمك ي الت د ھ ذه القواع ا، وھ ى أعمالھ ة عل ار المترتب ار واآلث ف األفك ن تولي د م

   ).2004الشرقاوي، ( والمواقف والمشكالت التي تعالج من خالل مختلف المھامواالستراتيجيات 

ي سبق  :Stage Associative المرحلة الترابطية -2 رد القواعد الت وفي ھذه المرحلة يستخدم الف

ة ويلمله تع ة تدريجي ا بطريق رار ممارسة تطبيقھ ى مع تك ة األول ر ھا في المرحل رد أكث صبح الف

ة، وتنظيم  ،معرفة بھذه القواعد تراتيجيات الذاتي د وتوليف االس ى تولي ة عل ذه المرحل وتنطوي ھ

ة، ويصبح  ا المعرفي المعرفة المكتسبة داخل البناء المعرفي لكل منا تنظيما يعكس خصائص بنيتن

   .المعرفي لكل فردلكل منا أسلوبه المميز في توظيف واستخدام المعرفة المكتسبة داخل البناء 

ة -3 ة التلقائي ة : Autonomous Stage المرحل د المعرفي ل القواع ة تتكام ذه المرحل ي ھ وف

ال ة  ،والمھارات في شكل سلسلة متكاملة من األفع ر في كيفي رد  في السعي نحو التفكي دأ الف ويب

رأي  ا ل ذه المراحل يمك ،ندرسونآممارسة أعمال أخرى مصاحبة، وتبع ر ھ دمنا عب إن تق ن أن ف

ا تتحول المعلومات  ي من خاللھ ة الت ة الكلي نطلق عليه المرحلة اإلجرائية والتي تشير إلى العملي

 ).Lester, 2000( والقواعد الصريحة إلى اإلجراء العملي

    

  : ثثال المعرفي للمعلومات في تصميم األلتمثياكفاءة : عاشراً 

ءة التمثيل المعرفي  في تصميم دقيق لكفا أشارت العديد من الدراسات إلى صعوبة الوصول إلى قياس

ذاأل ه ھ ا تنطوي علي تھلكين وم ة للعمالء المس ة الخصائص المعرفي اث دون معرف دخالت من ث ه الم

اءة المعريوضنبغي التولكن ي خصائص كمية وكيفية، ة ح أن األداء المعرفي كمحدد لمستوى الكف في

ه ر عن ن أن التعبي ي يمك دخ للمتلق ة الم ن خالل طبيع اءم دى كف ة وم ي الت المعرفي ل المعرف ة التمثي

اثاألالتصميم البصري لوحدات دخلة في ستللمعلومات الم ة للمتلقي و ،ث ه المعرفي اءة التنبي ع كف لرف

  : ينبغي االھتمام بما يلي

  .ثاث ومدى جودة محتواھا ومضمونھابر تصميم األنوع المادة المعروضة ع -أ

اءة األثاث مضمون المادة المعروضة عبر كفاءة التمثيل المعرفي لمحتوى و -ب من خالل فرض الكف

ة ة  ،المعرفي اءة المعرفي رض الكف وم ف د ويق ىبالتأكي ي عل وى المعرف ودة المحت                               ج

ً  كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات، و)األثاثالمدخالت المعرفية لتصميم (  .تشكيليا

راء  ن ث ال م إن ك الي ف ا وبالت وىالبن ث المحت ن حي ي م ي للمتلق ل  ء المعرف اءة التمثي توى وكف والمس

  ).2001الزيات، ( المعرفي لديه، يمثالن وجھان لعملة واحدة
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  :ثاثفي تصميم األ أبعاد الكفاءة المعرفية: عشر حادي

ة: البعد األول ة والكي :المدخالت المعرفي ا صيغ المعلومات المستدخلة بخصائصھا الكمي ا ويقصد بھ ة وم في

ائط تقاق أو التوليف ووس دمج أو االش ى ال وم عل ذه  يصاحبھا من ظروف وما ينتج عنھا من صيغ أخرى تق ھ

ة في تصميم  المعلومات وعوامل استثارتھا، اءة المعرفي ة المنتجة للكف ل خصائص المدخالت المعرفي وتتمث

   :الحديث فيما يلياألثاث 

  خاصية الكم المعرفي  -

  عرفي خاصية الكيف الم -

  خاصية التراكمية المعرفية والكيفية  -

  خاصية ترابط المدخالت -

  خاصية التكامل األفقي والرأسي للمدخالت -

  خاصية تنظيم عرض المدخالت -

  خاصية تمايز المدخالت وتمايز محتواھا -

  

اني الصي :كفاءة التمثيل المعرفي: البعد الثاني ل دالالت ومع ة ويقصد بالتمثيل المعرفي تحوي اغات الرمزي

ار وتصورات ) صور، ورسوم، وأشكال(والصياغات الشكلية ) ورموزكلمات (للمعلومات  اني وأفك ى مع إل

ة في  ه المعرفي ي، وأدوات دائم للمتلق اء المعرفي ال تيعابھا لتصبح جزءا من نسيج البن تم اس ذھنية تستدخل وي

ه ن حول الم م ع الع ل م ائص ،التفاع ل خص ل الم وتتمث اءة التمثي يكف ميم  عرف ي تص اث ف ديثاألث           .الح

)Khalaj & Pedgley, 2012 (فيما يلي:  

  ة االحتفاظيخاص -

  خاصية المعنى أو المغزى -

  خاصية تعدد صيغ التمثيل المعرفي -

  خاصية المرونة العقلية المعرفية -

  خاصية دينامية التمثيل المعرفي -

  

رفع المستوى المعرفي من خالل  به ويقصد :المعرفية النواتج المعرفية كدالة أو محدد للكفاءة: البعد الثالث

صياغة وحدات المعرفة المستدخلة على عمليات التفكير العقلي والبصري للمتلقي وكل ما يعكس مدى قدرته 

 ً لكفاءة اوتتمثل خصائص محدد  ،عن مدخالته والمشتقة وتوظيفھا بصورة فعالة في إنتاج معرفي يختلف كيفيا

  :الحديث فيما يلياألثاث المعرفية في تصميم 

  خاصية الوفرة أو الغزارة من الطاقة الفكرية -

  خاصية الكفاءة أو السيطرة المعرفية -

  خاصية التوليف أو االشتقاق -

  خاصية المرونة الذھنية المعرفية -

  خاصية االستشارة الذاتية للنشاط المعرفي  -

 أو األصالة ةخاصية الجد -
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  :للدراسةطار العملي اإل

يلة  يكتسب التكوين ة البصرية ووس ة الثقاف ل منظوم أھمية خاصة في تصميم االثاث بصفته أحد عوامل تفعي

   :كانللتحكم في تنظيم العناصر التشكيلية لوحدة األثاث في البيئة الداخلية سواء 

)1(  ً ً أي  ،تنظيماً شكليا عدد من  إلى يتكون من سطور تركيبية موضوعة بطريقة دقيقة تقسم الوحدة داخليا

اغم متساويقسيمات الفرعية بشكل الت ا،  أو متن تم تنظيم االشكال عليھ واالشكال المتنوعة بحيث ي

  .يشعاعن الشكلي ھي التكراري والتدرجي واإلللتكوي

 )2 ( ً   .بال حدودوله سطور تكوينية بتنظيم حر ال نھائي أي  ،تنظيماً ال شكليا

ى قسطر يمكن أن تن ھذه األال أإأي له أسطر تركيبية مفاھيمية،  ،تنظيماً فعاالً ) 3(  اً إل سم المساحة داخلي

ومن  األثاث في أشكال متعددة ومختلفة،تحتويھا قطع ي قسام فردية تتفاعل مع الوحدات الشكلية التأ

 :األمثلة على ما سبق

ً  الً اشغاتقدم  :التقسيمات الفرعية التكوينية  - أ ام داخل حيز الوحدة السكنية مكانيا بحيث توجد  بشكل ت

دة ك ةل وح ي عزل الفراغ ف كلية ، ب ة عن الوحدات الش وان مختلف ون ذات أرضية ألل ويمكن أن تك

اورة ن إالمج ال ، ويمك كل فع ك بش لبية وذل ة والس كال باإليجابي يم لألش ب والتنظ ال التعاق                    دخ

ي والرأسي في ا)6الشكل رقم ( لتصميم، ، حيث يوضح تنظيم عرض المدخالت عبر التكامل األفق

  : والذي من خالله يمكن

فلتحقيق كفاءة التمثيل المعرفي   -1 تقاق من حيث  ،خاصية التولي وھي تتفق مع خاصية االش

دة تختلف  ،الطبيعة ولكن تختلف كل منھما في الناتج فبينما ينتج االشتقاق وحدات معرفية جدي

ه ة ل دات المكون ن الوح ف أو  .ع ى توظي وم عل ن أن يق ف يمك إن التولي تخدام العناصر ف اس

دات  ذاق الوح س م س نف ا تعك ة ولكنھ ة مختلف واتج معرفي ياغة ن افة لص ديل أو اإلض بالتع

   .والعناصر

ة واإلطالق ؛ دينامية التمثيل المعرفيتحقيق   -2 ر والحيوي ى خاصية التغيي ينطوي التصميم عل

  .المعرفيالمعرفي القائم على التوليد واالشتقاق مع استبعاد فكرة استاتيكية التمثيل 
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  التصميم من خالل ألوان بيئية     

  

           
  

  

  

  عبر التكامل األفقي والرأسي في التصميمخاصية تنظيم عرض المدخالت ): 6(شكل رقم 

  

يمكن قطع جزء من الشكل  ،وضاعحتى تتخذ مختلف األعند تحريك التقسيم الفرعي التركيبي  -  ب

ود  د الموج ةالموح ة الفعال ددة بالسطور التركيبي دود المح ارج الح دة  ،خ أثر شكل الوح ذا يت وھك

، حيث يوضح خاصية تمايز المدخالت ومحتواھا التراكمي المعرفي والكيفي في )7الشكل رقم (

 : التصميم، والذي من خالله يمكن

وافر ش -1 ث ت ميم؛ حي ي التص اظ ف ية االحتف ق خاص ي بتطبي ل المعرف اءة التمثي ق كف رط تحقي

االحتفاظ القصدي بالمعلومات، القائم على إدراك أھمية ھذه المعلومات سواء كانت مدخالت 

ة  دات المعرفي ة للوح بة المئوي الل النس ن خ ية م ذه الخاص اس ھ تخدام، وتق تقة لالس أو مش
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ة في العناصر التصميمية المستخدمة  ة المستدخلة والمتمثل المسترجعة إلى الوحدات المعرفي

 .)Khalaj & Pedgley, 2012( في التصميم

ة في التصميمتحقيق   -2 اج المعرفي وتنوعه في ؛ وفرة الطاقة الفكري حيث تشير غزارة اإلنت

اثتصميم  ً  األث ا ه وظيفي ود من دف المنش ه للھ ً  وتغطيت ا ً  ونفعي ا ىوجمالي ة  ، إل واتج المعرفي الن

 .للمتلقي ذو المستوى الثقافي المحدد

 

                        
  االنفصال اللوني عن البيئة          

  

  

  

                                 

  

            

  

  

  

  

  

  تصميمالفي  التراكمي المعرفي والكيفيخاصية تمايز المدخالت ومحتواھا ): 7(شكل رقم 
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  :النتائج والتوصيات

تفادة من  ضرورة -1 ة االھتمام بدراسات الثقافة البصرية والبيئية بھدف االس ا في صياغة البني نتائجھ

 .الحديث لألثاثالتصميمية 

ة ثاث بما يحتويه من مضان تصميم األ  -2 ة يعكس امين ثقافي ة ودالالت رمزي ة إبداعي تساھم في ثقاف

 .الترابط البصري بين التصميم والبيئة

ت تصميم االھتمام بتحديد الوضع النسبي لألثاث في الفراغ والتأثيرات اللونية المجاورة في عمليا   -3

 .وتطبيقات التصميم الداخلي األثاث

ري  -4 مون وتث زز المض ة تع ة ذات دالالت رمزي ة تبادلي ي عالق ة ھ اث بالبيئ ميم االث ة تص عالق

 .األثاثالمفردات البصرية لتصميم 

ة    -5 ة الثقاف أھمية الترابط والتكافؤ في تنظيم وحدات البناء المعرفي للمتلقي القائم علي تعزيز منظوم

 .في عمليات تصميم األثاث المعاصرالبصرية 

ين العناصر والوحدات -6 افئ الرمزي ب وافر المك ام بمدى ت ي تصميم  االھتم تخدمة ف ة المس المعرفي

  .مع دالالت المعاني المقابلة لھا في البناء المعرفي لدى المستخدمين  ،ثاث الحديثاأل
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